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کدگذاری ،طرحی برای
جبران توزیعضعیف آرد بین نانوایان

لونقلخلیجفارس،طرحآردرسانیبراساسکدرادرپیداشت
رئیساتحادیهنانوایان:بدعهدیشرکتحم 
کهدردیازنانوایاناستاندوانمیکند
پیگیری
محمد بهبودی نیا

یازدهم شهریورماه بود که روزنامه خراسان
رضـوی در گزارشـی بـا عنـوان «نانـوا آرد
نـدارد ،اتحادیـه بـه دنبـال جلسـه» بـه
تحلیـل و بررسـی موضـوع تعطیلـی تعدادی
از نانواییهـای دولتـی اسـتان بـه دلیـل
نرسـیدن آرد در موعـد مقـرر پرداخـت و بعـد
از بررسـی و مصاحبه با تعدادی از مسئوالن
بنـا بـه اعلام «مصطفـی کشـتگر» رئیـس
اتحادیـه نانوایـان مشـهد ،مشـخص شـد
تحویـل نـدادن آرد توسـط شـرکت باربـری
«خلیج فارس» این مشـکل را بـه وجود آورده
تـا جایـی کـه برخـی نانواییهـا مجبـور بـه
تعطیلی یـک تـا  9روزه شـدند .بدقولی و بی
نظمی ایـن شـرکت باربری که بایـد طی 72
سـاعت آرد را از انبار بـه نانواییهای اسـتان
تحویـل مـیداد ،بـاز هـم بنـا بـه گفتههـای
رئیـس اتحادیـه نانوایـان مشـهد ،بـه دلیـل
بهصرفـه نبـودن قیمتهـای تعییـن شـده
بـرای حمـل و نقـل آرد بـوده و برای حـل این
مشکل ،قرار شـد کارگروه گنـــدم،آرد و نان
استان ،برای حل موضوع جلسهای تشکیل
دهـد تـا دربـاره همـکاری کـردن یـا نکـردن
و جایگزینـی سیسـتم حمـل و نقـل دیگـری
بـا شـرکت باربـری «خلیـج فـارس» تصمیـم
گیـری شـود.
•رئیس اتحادیه نانوایان :احتماال
کارگروه بخواهد طرح «کد بندی
نانواییها» را اجــرا کند

چند روز بعد از این جلسه ،برای اطالع از
تصمیمهای این کارگروه برای مدیریت
و حل این موضوع ،دوباره با «مصطفی
کشتگر» رئیس اتحادیه نانوایان مشهد
تماس میگیرم .وی در پاسخ به این سوال
که «تعیین تکلیف شرکت حمل و نقل آرد
«خلیج فارس» و مدیریت مسئله آردرسانی
بهموقع به نانواییها به کجا رسید؟»
میگوید« :ما منتظر ابالغیه کارگروه آرد
و گندم استان هستیم و هنوز دستوری در
این باره به ما نرسیده ،همچنان از نتیجه
کار ،بیخبریــم .متاسفانه هر امتیازی که
انحصاری شود ،این مشکالت را به همراه
دارد .چرا باید فقط شرکت خلیج فارس،
آرد مورد نیاز نانواییهای استان را تحویل
دهد؟ متاسفانه کسی نیست که یقه این
شرکت را بابت بدعهدی و بینظمیاش
فارغ از دالیلش -بگیرد .هرچند ما راضینیستیم برای این شرکت و کارکنان زیادی
که در آن مشغول به کار هستند ،مشکلی

بهوجود بیاید ولی نمیتوانیم
بپذیریم مشکالت این شرکت
به نانی که باید به دست مردم
برسد ،گره بخــورد .تعدادی
شرکت هستند که حاضرند
بدون دریافت سود آرد را به
نانواییهای استان تحویل
دهند و جایگزین شرکت
خلیجفارس شوند ،ولی معلوم
نیست دلیل موافقت نشدن
با این موضوع چیست؟» در
پایان ،کشتگر به نکته مهمی
اشاره میکند« :آن چه مسلم
است ،کارگروه آرد و گندم
و نان سعی دارد با کدبندی
نانواییها و توزیع آرد در
روزهای مختلف ماه براساس
کد ،این مشکل را رفع کند.
کد گذاری به این شکل است
که توزیع آرد براساس عدد
سمت راست شماره عضویت
نانوایان در اتحادیه که از صفر
تا  9است ،در طول روزهای
مختلف انجام خواهد شد.
روز اول ،به شمار ههای یک،
روز دوم به شمار ههای دو
و ...منتها در این روش ،مثال
نانوایی که عددش  8است و
آردش روز چهارم تمام شده،
باید چهار روز صبر کند تا دوباره نوبت
تحویل آرد به او برسد و این کار ،مشکل
نانواها را حل نمیکند و همچنان موضوع
تعطیلی نانواییها ادامه خواهد یافت».
•نانواها :طرح آردرسانی به نانواییها
براساس کدبندی ،یک طرح ناکارآمد
است

یک نانـــوا در تماس بـا صفحـه حرفمردم و
در واکنـش بـه شـرایط بغرنـج آردرسـانی به
نانوایی هـا ،گالیـه میکنـد« :مـا نمیدانیم
چه اصـراری اسـت کـه آرد نانوایی هـا ،فقط
توسـط شـرکت خلیـج فـارس کـه ظاهـرا
بـا شـرایط فعلـی ،هیـچ تمایلـی بـه ادامـه
کار نـدارد حمـل شـود و دلیـل ایـن همـه
مراعـات کارگـروه آرد و گنـدم و نـان اسـتان
را نمیفهمیـم .مـا بـه دلیـل سـرپیچی ایـن
شـرکت از تحویل به موقـع آرد بـه نانواییها
و فراهـم نشـدن آرد موردنیازمـان ،هـر روز
و هـر سـاعت دچـار ضـرر و زیـان هسـتیم
و نمیدانیـم خسـارت مـان را بایـد از چـه
کسـی بگیریـم و هیـچ کـس هـم در ایـن
باره پاسـخ گـو نیسـت .بهانه کارگـروه برای
حمایتهـای غیرمنطقـی اش ،ایـن اسـت

یکنانوا:ما
براساستجربه
میدانیماین
یکراهحل
غیرممکن
است.چوندر
اینصورت،
مثالنانواییکه
آخرینرقمکد
آن 9است،باید
9روزصبرکند
تادوبارهنوبت
دریافتآرداو
برسدوخبمگر
یکنانواییچند
روزمیتواندآرد
ذخیرهکند؟

کـه نظـارت برعملکـرد ایـن شـرکت ،چـون
شـناخته شـده و باسـابقه اسـت ،آسـا نتر
اسـت اما بایـد گفت هـر کار آسـانی ،بهترین
راه بـرای حـل یـک مشـکل نیسـت و نیـاز بـه
سـخت گیـری کمیتـه بـه شـدت احسـاس
میشـود ».نانـوای دیگـری در جـواب مـا که
نظـرش را دربـاره اجـرای طـرح آردرسـانی
براساس کدبندی پرسـیدیم ،میگوید« :ما
براسـاس تجربـه میدانیـم ایـن یـک راهحل
غیرممکن اسـت .چون در این صورت ،مثال
نانوایـی که آخرین رقـم کد آن  9اسـت ،باید
 9روز صبـر کند تا دوبـاره نوبـت دریافت آرد
او برسـد و خـب مگـر یـک نانوایـی چنـد روز
میتوانـد آرد ذخیـره کنـد؟»
•امور بازرگانی سازمان صمت :به شرکت
خلیجفارس فرصت یک ماهه میدهیم

«علی غفوری مقـدم» معاون امـور بازرگانی
و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت ،معـدن
و تجـارت اسـتان یکـی از مسـئوالنی اسـت
کـه در کارگـروه گنـدم ،آرد و نـان اسـتان
حضـور داشـته و در توضیـح تصمیمـات
گرفتـه شـده در جلسـه مذکـور ،میگویـد:
«مسـئوالن شـرکت حمـل و نقـل خلیـج

فـارس که در جلسـه حضـور داشـتند ،اعالم
کردنـد تعـدادی از راننـدگان نـاوگان ایـن
شـرکت بـا توجـه بـه کرایههـای فعلـی ،آرد
موردنیـاز نانواییهـا را حمـل نمیکننـد.
یـک مـاه بـه ایـن شـرکت فرصـت داده شـد
تـا مشـکالتش را رفـع کنـد و آرد را در
موعـد مقـرر بـه نانواییهـا تحویـل دهـد».
وی دربـاره دلیـل تاکیـد ایـن کارگـروه بـر
ادامـه همـکاری با شـرکت خلیج فـارس هم
توضیح میدهـد« :به دلیـل این کـه بین آرد
دولتی و آزاد تفـاوت قیمت وجـود دارد ،اگر
بـا شـرکتی کـه از آن شـناخت کافـی نداریم
کار کنیـم ،احتمـال شـکلگیری برخـی
تخلفـات هسـت و مهـم اسـت کـه آرد توسـط
شـبکهای قابـل نظـارت حمل شـود .ترجیح
مـا ادامـه همـکاری با ایـن شـرکت اسـت که
سـالهای سـال مشـغول این کار اسـت .اما
در صورتـی کـه مشـکل در ایـن فرصـت یـک
ماهـه حـل نشـود ،راهکارهـای جایگزیـن
پیـش بینـی شـده و بـه نانواییهـای دولتـی
شهرسـتا نهای اسـتان ایـن اختیـار داده
میشـود کـه خودشـان بـه صـورت مسـتقیم
بـرای حمـل و دریافـت آرد بـا شـرکتهای
حمل و نقـل دیگری وارد گفت و گو شـوند».
غفوری مقدم در پاسـخ بـه انتقـاد نانواییها
بـه روش کدگـذاری بـرای تحویـل آرد هـم
میگویـد« :ایـن روش سـا لها قبـل در
اسـتان اجـرا شـده و بـا نتایـج مثبتـی همراه
بـوده اسـت .اکنـون هـم چنـد روزی اسـت
ایـن تصمیـم اجرایـی و طبـق گزارشهـای
رسـیده ،بخش زیادی از مشکالت با اجرای
ایـن طـرح حـل شـده اسـت .امـا طبیعتـا هـر
تغییـری بـا مقاومتهایـی همـراه اسـت و
شـاید انتقادهـا و مخالفتهـا ،بـه ایـن دلیل
باشـد».
•نانواییهای خسارتدیده از شرکت
حمل و نقل شکایت کنند

معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت
سـازمان صمـت در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه
ِ
خسـارت تعطیلی
چه کسی مسئول جبران
نانواییهـا بـه دلیـل دریافـت نکـردن آرد
از شـرکت حمـل اسـت؟ میگویـد« :ایـن
نانواییهـا میتواننـد از شـرکت حمـل و
نقـل آرد خلیج فـارس شـکایت کننـد ،چون
شـرکت موظـف بـه تامیـن آرد بـوده و بـه
وظایفش عمل نکـرده .منتها مشـکلی بوده
که اتفـاق افتـاده و همه بایـد تحمـل کنیم تا
حل شود و اکنون اسـتانداری ،فرمانداری،
کارگـروه آرد ،گندم و نان اسـتان و بسـیاری
از نهادهـای دیگـر بـرای حل مشـکل دسـت
به دسـت هم دادهاند تا هـر چه سـریعتر این
مسـئله حـل شـود».
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شهرداری

راهنمایی و رانندگی

از شـهرداری مشـهد در خواسـت
میکنیـم بـرای مسـطح سـازی بولـوار مجد
ماننـد بولـوار شـهیدکالهدوز هرچـه
سـریعتر اقـدام کننـد .همچنیـن بـا رنـگ
آمیـزی خـط عابـر پیـاده و ایجـاد خـط قرمـز
در تمامـی چهـارراه هـا ،مانـع از عبـور
موتورسـواران در زمـان قرمـز بـودن چـراغ
شوند.

چــرا بــرای توقیــف موتورســیکلت در
شــهر ایــن گونــه برخــورد میشــود؟ در
ســاعات ابتدایــی صبــح چنــد ســرباز در
خیابــان و الی بوتههــا منتظرنــد تــا
موتورســیکلت ســوارانی را کــه کاله ایمنــی
ندارنــد ،بــا روشــی خطرنــاک متوقــف کنند.
چهــارراه دکتــرا یکــی از ایــن محــل هاســت
که هــر روز ایــن اتفــاق میافتــد .در خروجی
نهضــت در میــدان نمایشــگاه هــم هــر چنــد
شــب یــک بــار ایــن اتفــاق خطرنــاک رخ
میدهد.

چندسـال دیگـر بایـد مـردم منتظـر
نصـب نیمکتهـای ایسـتگاه اتوبـوس بیـن
ابوطالـب25و( 27کـه محـل توقـف چهـار
خط اتوبوس اسـت) باشـند؟ بهتر اسـت آن
سـازمان خدمتگـزار بیشـتر بـه فکـر افـراد
ناتـوان و سـالخوردهای باشـد کـه در گرما و
سـرما میایسـتند تـا چشـم شـان بـه جمـال
اتوبوسهای آن سازمان روشن شود.
از مدیـران شـهری مشـهد درخواسـت
میکنیـم بـه دلیـل حضـور زائـران و
گردشـگران در این شـهر در قطار شـهری و
اتوبو سهـا زمـان رسـیدن بـه ایسـتگا هها
توسـط سیسـتم هوشـمند بـه زبـان عربـی و
انگلیسـی هـم اعلام شـود .در ضمـن
ایسـتگا هها بایـد ماننـد تمـام متروهـای
ایران و جهـان مجهـز بـه نمازخانه و بـه ویژه
سرویس بهداشتی باشـد .از طرفی ساخت
اتـاق مـادر وکـودک نیـز طرحـی اسـت کـه
بایـد اجـرا شـود تـا مـادران بـه راحتـی
بتواننـد بـه فرزنـدان شـان شـیر دهنـد یـا
پوشک آنها را تعویض کنند.

آب و فاضالب

چــرا اداره آب و فاضــاب بــا ایــن كــه
پــول نصــب و وصــل اگــو را ســه ســال پیــش
از صاحبــان منــازل خیابــان شهیدبهشــتی
جنــب فروشــگاه اتــكا دریافت كــرده ،خلف
وعــده میكنــد؟ قســمت شــرقی ایــن
خیابــان بــه علــت نــدادن دســتمزد
پیمانــكار رهــا شــده اســت .در بارندگــی
قبــل ،ســه بــار چــاه را تخلیــه كــردم تــا
زندگـیام بــر اثــر ســرریز چاه آلــوده نشــود.
بایــد دردمــان را بــه کــدام گــوش شــنوا
بگوییم؟

شهرستانها

چــرا اداره منابــع طبیعــی بــا زمیــن
خــواران برخــورد نمیکنــد؟ در روســتای
اســجیل در همســایگی گلمــکان ،یــک قلعــه
قدیمــی روی تپــه بزرگــی وجــود دارد کــه
متاســفانه تپههــای اطرافــش را تــراش
دادهانــد و در حــال ویالســازی هســتند و
هیــچ ســازمانی از ایــن اقــدام جلوگیــری
نمیکند.

متفرقه

مادرم را به یک مطب چشـم پزشکی در
شـهر مشـهد بردم ۱۷۰ .هزار تومان ویزیت
از بنـده گرفتـه شـد و جالـب ایـن جاسـت که
هیـچ بیمـهای پرداخـت ایـن مبلـغ را قبـول
نکرد.
نمـای سـاختمانها و درهـا و شیشـهها
از برچسـب لوله بازکـن و تخلیه چاه پرشـده
و چهـره شـهر را زشـت کـرده .بـه کجـا بایـد
شکایت کنیم؟
هـر روز صبـح کـه از بزرگـراه امـام
علـی(ع) بـه سـمت محـل کارم میآیـم ،دود
غلیظی در آسـمان مشهد مشـاهده میکنم
کـه غلظـت آن از میـدان فهمیـده بـه بعـد
شدیدتر میشود .چرا مسئوالن هیچ کاری
نمیکننـد؟ مگـر مـردم سلامتی شـان را از
سـر راه آوردهانـد؟ مگـر خدا بـه ما رحـم کند
و بـادی بفرسـتد و بارانـی ببـارد تا هـوا کمی
بهتـر شـود؛ دیگـر بـه مسـئوالن امیـدی
نیست.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

تشکرازوظیفهشناسی
شـب یکـی از روزهـای هفتـه اخیر ،سـر چهـارراه
این عکـس ،مربـوط به سـاعت ِ 12
خیـــام اسـت و همـان طـور کـه مشـاهده میکنیـد کارگـران متعهـد شـهرداری،
مشـغول انجـام وظیفـه و گلکاری هسـتند .ایـن مسـئولیتپذیری ،حتـی در
نصفهشـب ،جـای تقدیـر دارد.

در این تصویر ،چند خالف میتوانید پیدا کنید؟

دریاچه فاضالب در رسالت 82
خشک میشود

نویـد زنـده روحیـان  /خردادمـاه امسـال بـود
کـه در گزارشـی بـا عنـوان «رسـالت ،82
غـرق در فاضلاب» ،بـه وضعیـت تاسـف
بـار خیابـان رسـالت  82و فاضلاب رهـا
شـده در مسـیر ایـن خیابـان و همچنیـن
مشـکالت ایجـاد شـده بـرای اهالـی آن
پرداختیـم .پـس از انتشـار ایـن گـزارش،
تعـدادی از مسـئوالن شـهری و اسـتانی
از شـرایط ایـن منطقـه و مشـکالت آن
بازدیـد و مشـکالت و گالیههـای مـردم را
پیگیـری کردنـد .حجتاالسلام حسـین
زاده بحرینـی ،نماینـده مـردم مشـهد و
کالت در مجلـس یکـی از افـرادی بـود کـه
در بازدید از رسـالت  82قول پیگیری این
مشـکل را داده بـود .وی در ایـن زمینـه بـه

مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع
مسئوالن استان میرساند.

شهروندخبرنگار

درپیگزارش«خراسانرضوی»وپسازبازدیدنمایندهمجلس
ازوضعیتفاضالبرهاشدهدربولواررسالت

«خراسـان رضـوی» گفـت :پـس از بازدیـد
از منطقـه و گفـت و گـو با مـردم و مشـاهده
شـرایط بـد آن ،موضـوع را بـا مسـئوالن
آبفـا طـرح کردیـم کـه ایجـاد تصفیـه خانـه
جدیـد در طبرسـی شـمالی راه حـل رفـع
ایـن معضـل بیـان شـد .بحرینـی افـزود:
شـرایط منطقـه نامناسـب اسـت و بـا توجه
بـه خطـرات بهداشـتی کـه بـرای سـاکنان
دارد از شـرکت آبفـا پیگیری شـد کـه برای
حـل ایـن مشـکل راه حلـی میـان مـدت
شناسـایی و اجـرا کنـد.
بابـک امیرسـرداری ،مدیـر امـور اجرایـی
طرحهـای فاضلاب شـرکت آبفـای مشـهد
نیـز در ایـن زمینـه گفـت :منطقـه سـیس
آبـاد و بولـوار رسـالت از مناطقـی اسـت کـه

برایاطالعمسئوالن

همانطــور کــه در تصویــر میبینیــد ،خــودروی اول ،عــاوه بر ســد کردن مســیر
دوچرخهسواری ،با پارک کردن در پیاده رو ،مرتکب سدمعبــر هم شده و خودروی
دوم با پارک در مسیر دوچرخه سواری و درســت زیر تابلوی رفت و آمد با دوچرخه،
سواران این بخش از شهر را نادیده گرفته و پایمال کرده.
حقوق عابــران و دوچرخه
ِ
این چه وضعی است؟
در محـدوده تصفیـه خانه طبرسـی شـمالی
دیده شـده و فاضلاب آن نیز باید بـه همین
تصفیـه خانـه انتقـال یابـد امـا بـا توجـه بـه
کمبـود اعتبـارات دولتـی و سـاخته نشـدن
ایـن تصفیـه خانـه ،همـکاران مـا بـرای حـل
شـدن موقتـی ایـن مشـکل در رسـالت ،82
خـط انتقالـی را بـرای اتصـال ایـن منطقـه
بـه تصفیـه خانـه اولنـگ طراحـی کردنـد
و بـه کارگـروه مدیریـت فاضلاب شـرکت
آبفـا ارجـاع دادنـد و همیـن طـرح بـه عنوان
اولویـت یـک در ایـن کارگـروه بـه تصویـب
رسـید .امیرسـرداری افـزود :مناقصـه و
انتخـاب پیمانـکار ایـن طـرح در نهایـت تـا
یک مـاه آینـده انجـام خواهد شـد و عملیات
اجرایـی نیـز تـا دومـاه دیگـر آغـاز میشـود.

